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Opis szkolenia 

Chcemy poprawić kreatywność i innowacyjność w naszej szkole, chcemy być  "Szkołą 

przyszłości", to cel, który postawiliśmy sobie przystępując do projektu. Jednym  

z elementów prowadzących nas do tego celu oraz warunkujących prawidłowe 

funkcjonowanie współczesnej szkoły jest  współpraca pomiędzy nauczycielami 

rozumiana również jako korzystanie z doświadczeń i dzielenie się własną wiedzą  

i umiejętnościami. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną rezultaty kursu  

w Portugalii i obejmować będą konkretne produkty – narzędzia cyfrowe i zakładki, 

jak również umiejętności i osobiste osiągnięcia czy doświadczenia zdobyte przez 

uczestników działań. Włączanie zdobytej wiedzy i umiejętności  w realia działalności 

szkoły pozwoli na utrwalenie osiągniętych wyników i dalszy jej rozwój. Przygotowane 

na potrzeby szkolenia i upowszechniania rezultatów materiały będą pomocne  

w nauczaniu i będą mogły zostać wykorzystane i być udoskonalane przez 

pracowników i innych odbiorców. 

Szkolenie podejmie kwestie roli współczesnego nauczyciela, który powinien tak 

budować przestrzeń edukacyjną, aby dała ona uczniowi  możliwość samodzielnego  

i kreatywnego działania.  Taką właśnie możliwość daje nauczanie poprzez ITC. 

Żyjemy bowiem w społeczeństwie cyfrowym, dla którego naturalnym środowiskiem 

jest środowisko tabletów, maili, e-booków,  aplikacji, smartfonów,  

e-dzienników.  Ważne jest, aby nauczyciele odczuli potrzebę nauczania inaczej,  aby 

zrozumieli, że metody, których używają, nie są już wystarczające, i że bardziej 

aktywne i skoncentrowane na uczniach metody, takie jak odwrócona klasa są  

odpowiedzią na pytanie: jak? 

Przybliżenie uczestnikom Portugalii, jej kultury, historii i zjawisk życia codziennego 

wpłynie na kształcenie kompetencji międzykulturowej i pozwoli na zapobieganie 

takim zjawiskom jak dyskryminacja, rasizm i nienawiść. 

Idea projektu i tematyka szkolenia w Portugalii doskonale wpisują się w ustalone 

przez MEN kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2018/2019 oraz kompetencje kluczowe, których rozwój wspiera Komisja Europejska. 

 Znalazły się wśród nich rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz 

bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci oraz 

kształcenie rozwijające samodzielność,  kreatywność i innowacyjność uczniów. 
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Grupa docelowa szkolenia to nauczyciele zatrudnieni w ZSO nr 1 w Tarnowie, 

pracujący na wszystkich szczeblach edukacji; edukacja wczesnoszkolna, szkoła 

podstawowa, liceum.  Są to osoby w wieku 30-65 lat mające wykształcenie wyższe  

z pp. 

Program szkolenia podzielony jest na trzy moduły. Pierwszy z nich poświęcony jest 

teoretycznemu omówieniu zagadnień, drugi ma formę praktycznych warsztatów 

poświęconych narzędziom ITC. Natomiast moduł trzeci zawiera przykład scenariusza 

lekcji przygotowanego przez uczestników projektu i przeznaczonego dla nauczycieli  

i nauczycieli wychowawców. 

 

Ramy czasowe poszczególnych bloków: 

Moduł pierwszy: 3 godziny; 

Moduł drugi: 6 godzin:  

Moduł trzeci: 30 min. 

Cele szczegółowe szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ZSO nr 1 z  przydatnymi w edukacji 

narzędziami ITC, koncepcją sali Future Classroom, STEAM i metodą Flipped 

Classroom. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat Portugalii, jej tradycji, historii, 

kultury, zjawisk życia codziennego i położenia. Rozwój kompetencji 

międzykulturowej będzie więc kolejnym celem szkolenia.  

Po ukończeniu szkolenia nauczyciele będą posiadali teoretyczną wiedzę w zakresie 

narzędzi ITC: Mentimeter, Socrative, Prezi, Canva, QR code, Vocaroo,  Kahoot, 

SurvayMonkey, ActiveInspire,  Voicethread, Thinglink, Popplet. Będą znali koncepcję 

Future Classroom, STEAM i metodę Flipped Classroom. 

Szkolenie odwołuje się do dotychczasowych doświadczeń i wiedzy prowadzących 

zdobytych w Portugalii w tym zakresie.  

Metody i techniki pracy: 

Metody podające: prezentacja, wykład konwersatoryjny. 
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Metody warsztatowe: analiza dokumentacji i zadań, mapa mentalna, burza mózgów, 

World Cafe. 

Pomoce dydaktyczne: 

Projektor, komputery, karty pracy, telefony komórkowe (BYOD „Bring Your Own 

Device”). 

 

MODUŁ I 

Wprowadzenie: kompetencje cyfrowe 

 

Kompetencje cyfrowe odnoszą się do świadomego i krytycznego korzystania z 

technologii cyfrowych umożliwiających pozyskiwanie informacji, komunikację jak i 

podstawowe rozwiązywanie problemów we wszystkich aspektach życia. 

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006r. w 

sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, str. 13-17 

wskazują na trzy niezbędne obszary powiązane z kompetencjami cyfrowymi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

W obszarze wiedzy kompetencje cyfrowe wymagają: 
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 znajomości natury, roli i możliwości technologii społeczeństwa informacyjnego 

(TSI);  

 znajomości aplikacji komputerowych i możliwości ich wykorzystania;  

  znajomości potencjalnych zagrożeń i ograniczeń technologii cyfrowych;  

  rozumienia sposobu, w jaki TSI mogą wspierać kreatywność i innowacyjność; 

 świadomości zagadnień dotyczących prawdziwości i rzetelności dostępnych 

informacji i danych; 

 wiedzy z prawnych i etycznych zasad związanych z korzystaniem z technologii 

cyfrowych. 

W obszarze umiejętności kompetencje cyfrowe wymagają; 

 umiejętności korzystania z narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia 

złożonych informacji;  

 zdolności do zarządzania informacjami, treściami, danymi i tożsamościami 

cyfrowymi oraz do ich ochrony 

 wyszukiwania usług oferowanych w internecie i korzystania z nich. 

W obszarze postaw kompetencje cyfrowe wymagają: 

 refleksyjnego i krytycznego, a zarazem pełnego ciekawości, otwartego  

i perspektywicznego nastawienia do ich rozwoju; 

 etycznego, bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia do stosowania tych 

narzędzi. 

 

Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów poprzez stosowanie TIK  

w edukacji 

Dlaczego warto stosować TIK? Oto niektóre z powodów: 

 pomagają rozwijać umiejętności analizy i syntezy; 
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 zachęcają do współpracy, rozwijają umiejętności pracy w grupie  

i rozwiązywania problemów; 

 pomagają rozwijać umiejętności sprawnej i efektywnej komunikacji;  

 rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie. 

 

Krótka charakterystyka wybranych narzędzi TIK: 

 Mentimeter: służy do interakcji z uczestnikami, w których odpowiadają oni 

na pytania lub zadają pytania prowadzącym. Aplikacja może być  przydatna na 

każdym etapie lekcji i posłużyć także do refleksji, samooceny pracy uczniów, 

zbierania pomysłów, techniki niedokończonych zdań, itd. 

 QRcodeMonkey: to generator kodów QR online, który umożliwia tworzenie 

zakodowanych linków prowadzących do strony internetowej; 

 Kahoot: służy do tworzenia testów i quizów online; 

 Thinglink: umożliwia tworzenie interaktywnych zdjęć. Daje możliwość 

wzbogacenia fotografii o muzykę, filmy, dźwięki, itp; 

 Socrative: to narzędzie do testów online w czasie rzeczywistym  

z wykorzystaniem smartfonów, tabletów, itp; 

 Padlet: to internetowa tablica korkowa, pozwalająca na zgromadzenie 

materiałów dydaktycznych w jednym miejscu; 

 Popplet: służy do tworzenia map myśli; 



 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie 

IV Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 17 
 

 

Projekt o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049635   „Kreatywny nauczyciel, 

kreatywna szkoła, kreatywny uczeń” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  

 „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Numer umowy finansowej 

POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049635 
 

 Vocaroo: to internetowa aplikacja, która zapisuje i hostuje nagrane przez nas 

dźwięki; 

 Survey Monkey:   umożliwia tworzenie i publikowanie  ankiet online oraz 

obserwowanie ich wyników w czasie rzeczywistym.  
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Koncepcja sali Future Classroom 
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Metoda odwróconej klasy – Flipped Classroom  
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Koncepcja STEAM 

STEAM to akronim utworzony od angielskich słów: 

 

 

 

 

 

 

Edukacja STEAM integruje więc  wiedzę z różnych dziedzin nauki,  łączy nauki 

przyrodnicze, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. STEAM stawia na 

maksimum kreatywności, aktywności i samodzielnego lub zespołowego działania, 

sprowadzając rolę nauczyciela do roli przewodnika edukacyjnego, którego zadaniem 

jest obserwacja i wspieranie działań uczniów w dochodzeniu do wiedzy i zdobywaniu 

nowych umiejętności, a nie prezentacja wiedzy. Podstawą tej koncepcji jest 

przekonanie, że wszystkie dziedziny życia wzajemnie się przeplatają, uzupełniają  

i współgrają ze sobą, tworząc środowisko życia człowieka. Podczas STEAM-owych 

lekcji uczniowie nie tylko zdobywają nowe kompetencje i poszerzają wiedzę  

z przyrody, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, ale przede wszystkim uczą się 

łączyć wiedzę teoretyczną z działaniem w realnym środowisku, w którym różne 

dziedziny wiedzy są ze sobą ściśle powiązane. Lekcje takie zakładają wykorzystanie 

narzędzi TIK. 
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Atlantyk, fado, azulejos – Portugalia naszymi oczami. 

Portugalia to mały kraj położony na zachodnim skraju Europy, który zachwyca 

pejzażami, wielokulturową przeszłością i zabytkami.   

Pierwszym miejscem, które nas zauroczyło była Sesimbra  - rybacka miejscowość 

słynąca z czarnego miecznika, tuńczyka i dorady. To właśnie tu, nad  brzegiem oceanu 

znajdował się nasz hotel.  

Zwiedziliśmy również Sintrę - wspaniałe portugalskie miasteczko, położone wśród 

wzgórz Serra de Sintra pełne pałaców i ogrodów.  Lizbona oczarowała nas 

Klasztorem Hieronimitów. To arcydzieło sztuki manuelińskiej z XVI w. z bogato 

zdobionymi portalami, krużgankami i sklepieniami oraz refektarzem, wyłożonym 

świetnie zachowanymi płytkami azulejos. Santa Maria de Belém – zachodnia 

dzielnica Lizbony, położona w pobliżu ujścia Tagu do Oceanu Atlantyckiego, wieża 

Belém, strzegąca przed wiekami wejścia do portu również przykuły naszą uwagę. 

Wieża jest symbolem najlepszego w dziejach Portugalii wieku Wielkich Odkryć 

Geograficznych i ówczesnej potęgi militarnej państwa. Historyczne znaczenie podróży 

portugalskich żeglarzy i odkryć geograficznych przypomina  stojący na nabrzeżu 

pomnik w kształcie dziobu statku, na którym przedstawieni są wszyscy główni 

bohaterowie tych odkryć jak Henryk Żeglarz, Vasco da Gamę czy Magellan. Będąc w 

Portugalii trzeba skosztować oryginalne Pasteis de Belém, najpopularniejsze 

portugalskie ciasteczka. Są to delikatne, kruche ciastka w kształcie babeczek To 

właśnie w dzielnicy Belem narodziły się te słynne ciasteczka/babeczki,  

a fabryka je produkująca, ulokowana jest tuż obok Klasztoru Hieronimitów,  

i sprzedaje ciasteczka Pasteis de Belem od 1837 roku. 

W najstarszej lizbońskiej dzielnicy Alfamie, w jednej z tawern mogliśmy posłuchać 

fado – miejscowej odmiany bluesa. W swoich interpretacjach   wykonawcy nadają 

utworom niesłychany ładunek emocjonalny.  

Zauroczyliśmy się również małą wioską rybacką Nazare, która jest znana na całym 

świecie z pięknej plaży i największych fal. Byliśmy również w Fatimie – miejscu 

kultu Maryjnego, gdzie mogliśmy oddać się refleksji.  
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Cabo da Roca – najdalej wysunięty na zachód przylądek Europy przeraził  

i zachwycił nas jednocześnie.  Dziki, skalisty przylądek ma wysokość około 150 

metrów. Znajduje się tam latarnia morska i platforma widokowa, z krzyżem i 

wyrytymi współrzędnymi geograficznymi. "Aqui, onde a terra se acaba e o mar 

começa", czyli "gdzie ląd się kończy, a morze zaczyna" - to cytat widniejący na 

obelisku umieszczonym na Przylądku Cabo da Roca, a pochodzący z  3. pieśni 

słynnego eposu narodowego Portugalii, czyli "Os Lusiadas" poety i pisarza Luísa de 

Camões. Cytat ten jak najbardziej oddaje charakter tego miejsca. 

Ostatnim miasteczkiem, które mieliśmy okazje zobaczyć, było Obidos. Jest to 

maleńkie, zwarte miasteczko, które zachwyca od pierwszego kroku po przekroczeniu 

murów. Uliczki skąpane w kwiatach, budynki pomalowane w kolorach żółtym, 

niebieskim i białym, sklepiki, restauracje, kościoły i zamek.  

Uczestnicy szkolenia obejrzeli krótki film będący relacją ze szkolenia oraz mieli okazję 

wzruszyć się przy dźwiękach fado. 

 

MODUŁ II 

Praktyczne warsztaty poświęcone wybranym narzędziom TIK. 

Lp. Zadania Opis realizacji Metody 

realizacji 

Czas 

1. Mentimeter 

https://www.mentimeter.com 

Uczestnicy zapoznają 

się  

z przygotowanym 

materiałem i wykonują 

zadanie znajdujące się  

w materiale. 

W ostatnim etapie 

pracy  

z narzędziem 

odpowiadają na 

pytanie postawione 

przez prowadzącego 

wykorzystując poznane 

Analiza materiału, 

burza muzgów 

40 

min. 

https://www.mentimeter.com/
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narzędzie. 

 

 

2. QRcodeMonkay 

https://www.qrcode-

monkey.com/ 

Uczestnicy zapoznają 

się  

z przygotowanym 

materiałem i wykonują 

zadanie znajdujące się  

w materiale. 

Analiza materiału 40 

min. 

3. Thinglink 

https://www.thinglink.com/ 

Uczestnicy zapoznają 

się  

z przygotowanym 

materiałem i wykonują 

zadanie znajdujące się  

w materiale. 

Analiza materiału 40 

min. 

4. Padlet 

https://padlet.com 

Uczestnicy zapoznają 

się  

z przygotowanym 

materiałem i wykonują 

zadanie znajdujące się  

w materiale. 

Analiza materiału 30 

min. 

5. Canva 

https://canva.com 

Uczestnicy zapoznają 

się  

z przygotowanym 

materiałem i wykonują 

zadanie znajdujące się  

w materiale. 

Analiza materiału 40 min 

6. Vocaroo 

https://vocaroo.com/ 

Uczestnicy zapoznają 

się  

z przygotowanym 

materiałem i wykonują 

zadanie znajdujące się  

w materiale. 

Analiza materiału 40 min 

7.  Popplet Uczestnicy zapoznają Analiza materiału 40 min 

https://www.qrcode-monkey.com/
https://www.qrcode-monkey.com/
https://www.thinglink.com/
https://padlet.com/
https://www.canva.com/
https://vocaroo.com/
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http://popplet.com/ się  

z przygotowanym 

materiałem i wykonują 

zadanie znajdujące się  

w materiale. 

8. Kahoot 

https://kahoot.com/ 

Uczestnicy zapoznają 

się  

z przygotowanym 

materiałem i wykonują 

zadanie znajdujące się  

w materiale. 

Analiza materiału 

 

40 min 

9. Socrative 

https://socrative.com/ 

Uczestnicy zapoznają 

się  

z przygotowanym 

materiałem i wykonują 

zadanie znajdujące się  

w materiale. 

Analiza materiału 

Test 

40 min 

 

 

MODUŁ III 

Przykład scenariusza lekcji przygotowanego przez uczestników projektu  

i przeznaczonego dla nauczycieli i nauczycieli wychowawców. 

Interkulturowość - lekcja z wykorzystaniem narzędzi TIK 

 

Scenariusz lekcji do wykorzystania na godzinie wychowawczej lub lekcji języka 

obcego. 

Cele lekcji: 

- Rozwijanie kompetencji interkulturowej. 

- Budzenie świadomości istnienia podobieństw i różnic wynikających z odrębności 

kulturowej. 

http://popplet.com/
https://kahoot.com/
https://socrative.com/
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- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych 

wywołanych różnicami kulturowymi. 

- Rozwijanie umiejętności umożliwiających sprawne poruszanie się w różnorodnych 

kontekstach kulturowych. 

- Przygotowanie uczniów do dialogu międzykulturowego poprzez kształtowanie 

kompetencji interkulturowej  

w nauczaniu języków obcych. 

- Doskonalenie kompetencji kluczowych, w tym naukowego sposobu myślenia i 

zastosowania narzędzi TIK oraz urządzeń mobilnych podczas lekcji jako uzupełnienie 

tradycyjnych metod nauczania. 

- Motywowanie uczniów do nauki języków obcych. 

Oczekiwane efekty: 

- Uczeń ma poczucie własnej tożsamości poprzez umiejętność dokonywania 

porównań między kulturami. 

- Uczeń zdobywa i udziela informacji dotyczących zagadnień kulturoznawczych i 

realioznawczych. 

- Uczeń rozumie różnice wynikające z przynależności do różnych kręgów 

kulturowych. 

- Uczeń czuje potrzeba uczenia sie języków obcych. 

- Poprzez zastosowanie aktywnych form dydaktycznych i metodycznych uczeń czuje 

się zmotywowany do samodzielnego i kreatywnego poszukiwania wiedzy. 

Metody pracy: 

- narzędzia TIK : Mentimeter, Thinglink, Kahoot, QR Code, Padlet 

- urządzenia mobilne 

- materiały autentyczne 

- techniki multimedialne 
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- burza mózgów 

- dyskusja 

Formy pracy: 

- praca indywidualna 

- praca w parach 

- praca w grupach 

- otwarte formy pracy 

 

Przebieg lekcji: 

[Poszczególne etapy lekcji przygotowano w Padlecie.] 

I. Punktem wyjścia jest zdjęcie przedstawiające osoby różnych 

narodowości oraz flagi różnych krajów. 

[Ćwiczenie z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter] 

- Uczniowie otrzymują pytanie w języku niemieckim, francuskim i włoskim "Jakie 

macie skojarzenia związane  z tym zdjęciem?" 

- Trzy grupy językowe podają skojarzenia w różnych językach. Oczekiwane 

odpowiedzi to przede wszystkim słowa, które w każdym języku brzmią podobnie. 

- Uczniowie logują się do aplikacji: www.menti.com i wpisują usłyszane słowa 

tłumacząc je na  język polski, np. interkulturowość, tożsamość, narody, ludzie, 

globalizacja, kultura, kooperacja, grupy etniczne, różnice, świat, Europa, kolory, 

kreatywność, moda, języki, flagi itp. 

-Uczniowie wybierają 5 słów i wpisują je do aplikacji. Na tablicy pojawiają się 

wszystkie wyrazy, ale te, które wybierane były najczęściej, napisane są największą 

czcionką. 

- Uczniowie odczytują słowo kluczowe, wypowiadają je w językach obcych i 

komentują wynik ćwiczenia. 

../../angielski/www.menti.com
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- Uczniowie formułują temat lekcji. 

 

II. Na zdjęciu znajdują się odnośniki do zadań, które uczniowie mają 

wykonać. 

1. Na podstawie obrazów uczniowie muszą odgadnąć symbol danego kraju i podać 

jego nazwę w języku obcym: Brama Brandemburska,  Wieża Eiffla, Koloseum 

[Ćwiczenie w aplikacji  Thinglink - interaktywne zdjęcie.] 

 

2. Uczniowie słyszą fragmenty piosenek w różnych językach. Ich zadaniem jest 

odgadnąć, jaki to język i podać jego nazwę po niemiecku, francusku i włosku. 

[Ćwiczenie z wykorzystaniem materiałów autentycznych.] 

 

3. Uczniowie otrzymują do rozwiązania qiuz kulturoznawczy i realioznawczy. 

[Ćwiczenie w aplikacji Kahoot] 

1) W jakim państwie odbywa się popularny festyn? (Niemcy, Oktoberfest) 

2) W jakim państwie znajduje się Cabo da roca? (Portugalia, najdalej wysunięty 

punkt Europy) 

3) W jakim państwie odbywa się znany festiwal filmowy? (Francja, festiwal w 

Cannes) 

4) W jakim mieście europejskim znajduje się ok. 350 mostów? (Wenecja) 

5) Jak nazywa się popularny rodzaj muzyki? (Fado) 

6) Jak tłumaczymy "owoce morza" w języku portugalskim? (frutos do mar) 

7) W którym państwie znajduje się ok. 60% światowego dziedzictwa kulturowego? 

(Włochy) 

8) Które państwo słynie z wyrobu biżuterii z tego kamienia? (Polska, bursztyn) 
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9) Dokładni, oszczędni i punktualni są: (Niemcy) 

10) Interkulturowość nie przewiduje: (Trwania w stereotypach) 

 

III. Zdjęcie jako impuls do dyskusji - ćwiczenie podsumowujące. 

 

Uczniowie odpowiadają na pytanie "Czemu ma służyć mówienie o 

interkulturowości?" 

- Otwarcie na inne kultury 

- Pokonywanie barier kulturowych 

- Motywacja do nauki języków obcych 

- Tolerancja dla różnic kulturowych 

- Asymilacja obcokrajowców 

- itp. 

 

IV. Zakończenie 

[Ćwiczenie w aplikacji QR Code] 

Na pożegnanie  kierujemy do uczniów kilka słów, które będą mogli odczytać 

pobierając aplikację QR Code: 

Dziękujemy za dzisiejszą lekcję  Tak jak my staramy się podążać za nowymi 

technologiami,  

tak i wy podejmijcie wyzwanie i otwierajcie się na nowe języki i kultury! 
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